
  

Omvorming Hatertse vennen

Waar hebben we het over?

Wat gebeurd er, wanneer?

Kan het niet anders?

Waarom?

Wie zijn er betrokken?



  

Even Voorstellen

Hans-Cees Speel (Weezenhof)

Werkgroep groen en cultuurhistorie – 
Zevensprong, Lid vennenplatform, met Theo 

Merkus en Jacqueline Veltmeijer

Bioloog, www.bomengids.nl 
hanscees@hanscees.com

Werk: kwaliteitsmanager ICT TUNIX

http://www.bomengids.nl/


  

Bronnen
● Foto's: Jacqueline van den boom fotografie
● Maatwerkplan hatertse vennen (provincie, 2009)
● Visie en inrichtingsplan Hatertse vennen (2010)
● Excursie verslag Hatertse vennen KNNV 20 maart 2010

http://www.jvandenboom.com/
http://www.gelderland.nl/smartsite.dws?id=11327
http://www.gelderland.nl/smartsite.dws?id=11328
http://www.knnv.nl/nijmegen/Archief2010/2010-20maartOverasseltsevennen.pdf


  

Waar hebben we het over?



  



  



  



  



  

                           



  

                                                           
                                                 1900

.



  

Wat gaat er gebeuren?
● Wat gebeurd er?

● De plannen anno 2007/2008
– Boskap 80 ha, gefaseerd?
– Sloten dicht
– Natuur erbij

● Wanneer?
● De plannen anno 2010

– Er was al kap in 2005 en 2008
– Eind 2011 18,3 ha
– 2013/2014 alles moet af



  



  



  



  



  



  

Kan dat niet anders?

Zevensprong vindt:
● Wel uitvoeren (natuur is uniek in europa)
● Beter fasering over 10 jaar dan 2

● Dan kun je meer bos behouden, beter beheer
● Meer bos behouden, geen open vlakte
● Bos compensatie in directe omgeving
● Auto overlast beperken (Overasselt is tegen)
● Bomen laan behouden 



  



  

Waarom?
● Antiverdroging, toplocatie NL

● Behoud van Veen en Ven plant en dier

● Wat is er nodig voor een ven?



  



  

Waarom?
● Wanneer is een ven van kwaliteit?

● Weinig voedsel (zonnedauw)

● Zuur tot zwak gebufferd met gradienten

● Vennen via zandruggen verbonden



  

Waarom?
● Hoe krijg je die kwaliteit?

● Bel van regenwater op leem met zandheuvels

● Doorstroming door bodem met beetje kalk



  



  

Waarom lukt dat niet hier?
● Sloten en afwatering

● Sloten in het vengebied
● In de omgeving steeds meer afwatering

● Voedselrijkdom 
● door blad/naald inval, vogels en landbouw

● Schaduw op de venrand
● Bomen verdampen water
● Verwaarlozing onderhoud
● Vennen dicht gegooid



  

Dus acties:
● Bomen kappen

● 2005-2008 16 hectare
● 2011 18 hectare
● 2012-2014 60 ha

● Sloten dempen
● In het gebied
● Tussen vennen en A73

● Peil Wychens ven wat omhoog



  



  



  

Verdere acties
● Water peil monitoren met peilbuizen
● Vegetatie monitoren
● Compensatie bewoners en agrariërs
● Kavelruil etc
● Paden verleggen
● Boscompensatie



  



  



  

Kan het niet anders?
● Nee, want overheden zitten vast

● Nee want we willen wel verandering

● Ja, want wel boscompensatie

● Ja, op kleine dingetjes



  

Wie zijn betrokken?
● LNV
● Provincie 
● Staats bosbeheer
● Wychen en Heumen
● ZLTO
● Bewoners platforms

● Gebied zelf
● Dorpen
● Zevensprong



  

Wat is de status?
● Er is nu een visie
● Er zijn bezuinigingen
● Kap gaat door, is al betaald
● Ruilverkaveling en compensatie is de vraag



  

Vragen?

Meer informatie:
● http://www.gelderland.nl/eCache/DEF/10/444.html
● Website zevensprong Nijmegen
● hanscees@hanscees.com

http://www.gelderland.nl/eCache/DEF/10/444.html
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